Hoeve Overhuizen te Bocholtz, rondleiding
door Luc Wolters
zondag 26 september 2010
om 14.00 uur bij de ingangspoort van hoeve Overhuizen,
dat dan inmiddels een Welloord zorghotel is geworden

Hoeve Overhuizen te Bocholtz.
Voor de uitgestrekte eeuwenoude hoeve Overhuizen in Bocholtz, gemeente Simpelveld, zijn
grootse plannen in de maak. De agrariër Vaessen kon er zijn bedrijf niet meer exploiteren,
zodat Bart Lommen zijn concept voor een zorghotel ter plekke ontvouwde. In het kader van
de diverse benodigde vergunningen en ter ondersteuning van het historische karakter van de
hoeve, heeft Coen Eggen een bouwhistorisch onderzoek verricht en tekende Luc Wolters voor
het historisch overzicht van zeven eeuwen. In het kader van het onderzoek werd onder meer
een kaart ontdekt met een enige bekende afbeelding van het kasteel Overhuizen. Overhuizen,
dat in 1378 voor ’t eerst vermeld wordt, is in meerdere opzichten een zeer bijzondere hoeve:
het omsluit namelijk een van de grootste pleinen van een boerenhof, er is nota bene een eigen
kapel aan verbonden en de toegang ertoe wordt geboden middels een fantastische poort met
opschriften en chronogrammen in zes talen. Als eigenaars en bewoners passeerde een rijtje
adellijken de revue, zoals de families Van Overhuizen, Van Wilre, Van den Hove,
landcommandeur Godfried Edmond van Bocholtz van Alden Biesen, Von Rochow,
vervolgens een rijke schakering aan hoogadellijke Belgische geslachten tot en met De
Marchant et d’Ansembourg en d'Ursel. Het onderzoek moet bij na de oplevering van
zorghotel Welloord Overhuizen leiden tot een boekwerk over de rijke historie van de hoeve,
die een nieuwe bestemming krijgt. Zie: www.welloord.nl
Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.
Nota bene: mocht het omwille van de belangstelling nodig zijn, dan zullen er twee groepen
gemaakt worden. Gedurende de resterende tijd kunt op eigen gelegenheid gebruik maken van
de brasserie van Welloord Overhuizen.
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